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Corona – vaccinatie - gezondheid 
Iedereen volgt de ontwikkelingen op het gebied van Corona. Gelukkig kunnen we weer wat gaan 
organiseren. U leest er alles over in deze nieuwsbrief. Toch willen wij iedereen er nogmaals op wijzen, dat 
van elk van onze leden, die deelnemen aan deze activiteiten, verwacht wordt, dat men 
verantwoordelijkheid neemt voor zichzelf én voor de anderen op het vlak van de gezondheid. Dus bent u 
gevaccineerd, of heeft u door corona zelf immuniteit opgebouwd, dan bent u van harte welkom. 

Fijne Feestdagen en Gezond en Hoopvol Nieuwjaar 2022 
Beste leden, precies met dezelfde kop opende de nieuwsbrief van ’n jaar geleden, alleen het jaartal is 
opgehoogd. Wat we iedereen toen ook toewensten, een gezond en hoopvol nieuwjaar, is voor ons 
allemaal niet echt zo uitgekomen. De gezondheid is hopelijk wel goed gebleven, maar de kernwaarden 
van onze KBO afdeling, sociale contacten en activiteiten door het jaar heen, zijn maar ten dele uitgevoerd 
kunnen worden.  
En opnieuw moeten we aankondigen, dat we voorlopig tot zeker de 2e helft van januari met grote 
beperkingen zitten. Daarom ook hebben we besloten om de ALV, gepland voor maandag 24 januari, niet 
door te laten gaan. We hopen deze alsnog te laten plaatsvinden in het komende voorjaar. 
Gebruikelijk sturen we ook de agenda 2022 met activiteiten mee, maar ook daar wachten we even mee. 
 
KBO Boschweg wenst iedereen fijne Feestdagen en een goed 2022 toe. Deze keer geen blad ONS !! 
  
Kerst- en Oud-Nieuw presentje 
Voor het jaarlijkse presentje hebben we dit jaar naar iets praktisch en bruikbaars gezocht. We zijn 
uitgekomen op een toilettas, die zowel thuis als op reis gemakkelijk is, doordat je die kunt ophangen met 
al je spulletjes erin. Je hebt dan alles bij de hand. We hopen, dat jullie er vaak gebruik van zullen maken. 

Alle vrijwilligers…………………bedankt 
Gebruikelijk bedankt KBO Boschweg de vrijwilligers met een leuke middag, maar dat heeft afgelopen jaar 
opnieuw niet kunnen plaatsvinden. Toch willen wij jullie allemaal bedanken voor jullie inzet, ook in dit 
voor iedereen moeilijk jaar. 

Leden nieuws 
Tiny van den Dungen en Marietje van de Greef–van Houtum zijn afgelopen tijd overleden. Wij wensen de 
familie veel sterkte. 
Als nieuwe leden verwelkomen we : Ad en Betsie der Kinderen, Peter Wittenberg,  
Toos van de Heuvel–Verhallen, Lenie Toelen-Verhoeven en Mien Toelen-van Hoof. 

Film middagen 
Zoals eerder vermeld wordt er weer maandelijks een film vertoond in de grote zaal van ’t Spectrum. 
Aanvang telkens 14u. Aanmelden kan via de website van de filmclub (https://schijndelfilm.nl) of op de 
dag van vertoning vanaf 1u voor aanvang. De speeldata zijn : 13/1, 24/2, 31/3 en 14/4. Kosten €5 voor 
leden (KBO pas overleggen) en €8,50 voor niet-leden. Check wel even vooraf of het doorgaat ! 
 

Wat u moet weten……… 
 De seniorenexpo, gepland voor januari in Veldhoven, is door KBO Brabant afgeblazen. 
 Als u bij VGZ een aanvullende verzekering onder het collectief van KBO-Brabant hebt afgesloten, 

kunt u uw contributie tot maximaal 25 euro terug ontvangen. Kijk op de website van KBO Brabant 
of bel 073 – 644 40 66. 

 Op achterzijde staat overzicht bestuur KBO Boschweg  
 


